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Kulturarvet i Kalix älvdal – ett permanent Ekomuseum? 
 

Ekomuseum Historisk skogsexport 
från Kalix älvdal berättar om 
historien i Kalix och Överkalix. 
Jag som ligger bakom detta 
heter Magnus Cedergren, och 
har byggt ett kulturrum som 
just nu står placerat på 
Vassholmen i Kalix, i 
samarbete med Kalix kommun. 
Vill du se Ekomuseet utvecklat 
som en slags kulturarvs-
institution, med start 2017? Jag 
frågar här både föreningar och 
företag. Tanken är att skapa 

bredare nytta för både människor och för besöksnäringen. Min finansiär i år 
Länsstyrelsen i Norrbottens län menar i sitt projektbeslut, att jag även borde 
undersöka saken med kommunernas förvaltning och politiker – inte minst i 
Kalix. 
 
Det finns en lång historia med viljan att göra ett mer övergripande Kalix 
museum, men det har först nu blivit gjort genom Ekomuseet. Jag vågar påstå 
att Ekomuseet idag är ett Kalix museum, med ambitionen att berätta om 
älvdalens hela historia. Bilden visar invigningen, när kulturrummets 
utställning visades i Överkalix Folkets hus 2015, i närvaro av Jan-Olov 
Westerberg, chef Naturhistoriska riksmuseet och Sara Karlsson, 
kommunalråd i Överkalix. 
 
Ekomuseets verksamhet består också av mer än bara kulturrummet. Genom 
olika samarbeten har vi små permanenta utställningar i Karlsborgsverken, 
Björkfors, Risön, Filipsborg och fram tills alldeles nyligen även i Grytnäs 
herrgård. Ekomuseet har också haft tillfälliga utställningar på 
Englundsgården och Martingården. Det finns ett drygt 10-tal audioguider 
vid olika besöksmål runt om i Kalix och Överkalix, ett 10-tal olika tryckta 
foldrar för besöksmål, ett 40-tal filmer med historiskt innehåll, böcker och 
minst 15 000 sidor med gamla originaldokument på internet. Allt detta är 
gjort i Ekomuseets regi, med syfte att förmedla kunskaper, upplevelser och 
att leda vidare till t.ex. andra museer och hembygdsgårdar. 
 
I år 2016 bygger jag ut Ekomuseet med museiföremål och mer berättande i 
utställningarna på Vassholmen. Det blir också fler nya småutställningar 
runtom i Kalix och Överkalix. Omkostnader betalas i år av Länsstyrelsen, 
Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar och Kalixbygdens 
forskarförening. Kommunen upplåter bl.a. lokaler på Vassholmen och lånar 
ut en del museiföremål till utställningarna. 
 
Småutställningar, en kulturhistorisk vecka 2014 (tillsammans med ABF) och 
mycket annat är resultaten av fruktbara samarbeten med ideella och idealistiska 
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krafter genom åren. Det är svårt att här nämna alla de fantastiska små och 
något större museer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer som vårdas av 
intresserade människor och föreningar runt om i Kalix och Överkalix. Men 
tack till er alla, för att ni finns! Och tack för alla samarbeten och kontakter, 
så här långt! 
 
Hur finansieras Ekomuseet idag? Allt arbete har hittills gjorts ideellt, men 
ibland med stöd för omkostnader för material och resor från Länsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet, Kalixbygdens forskarförening, Föreningen Johan 
Bergman Olsons ättlingar och Internetfonden.  
 
Ekomuseet står nu inför ett vägval efter 2016. Framöver behövs kanske en 
något mer stabil grund att stå på, för att kunna gå vidare. Borde Ekomuseet 
permanentas lite mer? Fortsatta permanenta utställningar, guidningar, 
pedagogisk verksamhet i samarbete med skolor och förskolor, en stimulans 
för programverksamhet kring kulturarvet i Kalix och Överkalix i samarbeten 
med alla de fantastiska föreningarna och företagen, helt enkelt en 
”kunskapsnod” kring älvdalens kulturarv. Det är något av vad ett mer 
permanent museum skulle kunna innehålla. 
 
Uppenbarligen riskerar kulturarvet ofta att stegvis försvinna, även 
nuförtiden. Några exempel: Unika skogskojor i Överkalix står ibland nästan 
övergivna. Den aktuella omdaningen av Grytnäs herrgård är ett annat 
exempel, där ett angeläget hem för ensamkommande barn ställs emot ett 
bevarat kulturarv. Kulturarvet får alltför ofta stryka på foten i Kalix älvdal… 
 
Vad ser du för värde i en fortsättning av Ekomuseet?  
 
Jag som frågar heter Magnus Cedergren, är civ.ing. datateknik från KTH, är 
just nu tjänstledig från Verket för innovationssystem – VINNOVA, där jag 
annars som handläggare jobbar med forskare, uppfinnare och deras 
innovationer. F.n. utbildar jag mig också i Musei- och kulturarvsvetenskap 
och tar en del andra universitetskurser i kulturhistoria.  
 
Kan vi prata vidare om detta? Skulle ett lite mer permanent ekomuseum ha 
ett värde för dig eller i dina nätverk? Vilket värde? Hurdå? Kan vi nu i vår 
prata vidare om Ekomuseet inför 2017? Jag skulle uppskatta att vi kunde 
höras av! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Magnus Cedergren 
mace@lysator.liu.se 
0706-37 29 66 
 
www.historiskskogsexport.se 
 
Om ekomuseet 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Zsjgo9QMhLc 


